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 دوم دبستانی ی پایهآدینه

 . یدجاهای خالی نشان بده ردن ول هر شکل را با کامل کندازه طا ـ1

  ......... و ........................ چینه است.طول ساعت بین ........الف(

 ................. چینه نمی رسد.ر است ولی .....یعنی از ...................... چینه بیشت ب(

 .یدـ به جای مربع عدد مناسب قرار بدهید و در جاهای خالی عالمت مناسب بگذار2

 

 ـ ساعت چند است؟3

 

 ـ اندازه ی هر خط را با خط کش اندازه بگیرید و کنارش بنویسید.4
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 دوم دبستانی ی پایهآدینه

 

 هید ، سپس با رقم و حروف بنویسیدر شکل نشان می دهد در جدول قرار بدـ عددی را که ه5

  سکه ها را بنویسید.ارزش ـ 6

 

 

 

 

  ادمه دهید.عددی زیر را الگوی ـ 7

 

 

 

 

 ـ جمع و تفریق های زیر را تکنیکی حل کن.8
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 دوم دبستانی ی پایهآدینه

 علوم

و برای هر مرحله یک ندگی قورباغه را شماره گذاری کنید ـ با توجه به مطالبی که در کالس آموختید مراحل ز1

 جمله بنویسید

 

 ـ هر جانور را به گزینه ی خودش وصل کنید.2

 ای است که النه اش را می بافد                                       کانگوروپرنده 

 پروانه                 که نوزادش را در کیسه اش نگه می دارد.          جانوری 

 که تخم می گذارد و زیر زمین النه می سازد.                      قورباغهجانوری 

 ریسکشاخه پیله درست می کند.                                               چرخ روی 

 مرحله از زندگی اش را در آب می گذراند.                              مورچهچند 
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 )از کتاب علوم کمک بگیرید.( با کلمات مناسب پرکنید. ـ جاهای خالی را3

 ها غذای ...................................... و ................................ هستند.خرگوش 

 ............................. سوراخ و .............................. پرنده دارد.چرخ ریسک آشیانه 

 که بچه به دنیا می آورند به نوزاد خود ................................. می دهند.حیواناتی 

 ...................... می خورد...........................ابریشم وقتی از تخم بیرون می آید مدتی ............کرم 

 فارسی

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 ـ به کسی که از چیزی خبر دارد ........................ می گویند.1

 خبر                            خبردار                              با خبر                          خبرچینبی 

 ـ در کدام کلمه نشانه )و( صدای )وِ( می دهد.2

 آموزگار                              سرود                          برویم                          خود 

 ـ کسی که هدف ندارد ............................. است.3

 هدفدار                        بی کار                  هدف                         با هدف           بی 

 .نیستکدام کلمه با )کوشا( هم خانواده ـ 4

 می کوشد                          پوشاک                        کوشیدن                                کوشش 

 ـ کدام یک از بستگان مادر هستند.5

 وعمه                        دختردایی                           عم                              ه پسرعم

 ـ ارگ بم در کجا قرار دارد؟6

 کرمانشاه                    اصفهان           کرمان                                      مشهد 

 

 

https://t.me/MoallemYarir

